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  तमु्हाला कोणत्या प्रकारची जीन्स पँट आवडत?े ननळी जीन्स 
सतुी कापडापासनू बनत.े नतला डनेनम म्हणतात. डनेनम लवचचक 
आणण मजबतू असत.े 
  कधीकधी ननळ्या जीन्सवर हहरे जडवलेल ेअसतात. काही लोक 
जीन्स पँट गडुघ्यापयतं कापनू शॉर्टगस बनवतात. काही लोक  कधीही 
आणण कशावरही ननळी जीन्स घालतात. काही लोक त्याांच्या ननळ्या 
जीन्सला वेगवेगळ्या रांगाांनी रांगवतात. काही लोक जीन्सला 
गडुघ्याजवळ भोकां  पाडतात. काही लोक जीन्सच्या तळाला झालर 
करतात.  

  ही जीन्स पँट एवढी लोकप्रप्रय कुणी केली, तमु्हाला माहहत आहे? 
त्याचे नाव होत ेलेव्ही स्ट्रॉस. ही त्याचीच गोष्ट आहे.   

  लेव्ही स्ट्रॉसचा जन्म 1829 साली जमगनीच्या दक्षिण भागात 
असलेल्या ब्युटेनहाइम गावात झाला. जन्माच्या वेळी त्याचे नाव 
लोएब होत.े पण नांतर त ेलेव्ही असे बदलले. त्याचे वडील कापड, 
कपड,े सयुा, कात्री वगरैेंसारख्या वस्ट्त ूप्रवकत असत. 
  1830 सालच्या उत्तराधागत, लेव्हीच ेदोन भाऊ, जोनस आणण लुईस 
अमेररकेत गेले. नतथे त्याांना स्ट्वत:चा व्यवसाय उभारायचा होता. 
1845 साली लेव्हीच्या वडडलाांचे ननधन झाले. त्यानांतर लेव्ही जमगनी 
सोडून अमेररकेत गेला आणण भावाांसोबत राहू लागला.   



    1847 साली लेव्ही स्ट्रॉस न्ययूॉकग ला आला. त्याच्या बांधुांनी जे. स्ट्रॉस 
अडँ कां पनी या नावाने एक व्यवसाय सरुू केला होता. त ेआपल्या 
वडडलाांचाच व्यवसाय पढेु चालवत होत.े लेव्ही स्ट्रॉसने हा व्यवसाय 
शशकून घेतला. मग त्याने स्ट्वत:चा व्यवसाय सरुू करायचे ठरवले.  

  स्ट्रॉसने अनेक वर्ष ेकें टकी राज्यात व्यवसाय केला. तो फेरीवाला ककां वा 
कफरता प्रवके्रता बनून, घरोघरी जाऊन वस्ट्त ूप्रवकत असे.     

  काही वर्षांनांतर स्ट्रॉसने वेगळ्या हठकाणी व्यवसाय करायचे ठरवले. 
त्याने गे्रट कॅशलफोननगया गोल्ड रशबद्दल ऐकले होत.े 1848 साली 
कॅशलफोननगयात सोन्याच्या खाणी सापडल्या होत्या. हजारो खाणमजूर 
आणण इतर लोक आपले नशीब फळफळावे आणण श्रीमांत बनावे म्हणून 
नतथे जात होत.े बरेचसे खाणमजूर 1849 साली नतथे गेले, म्हणून त्याांना 
फोटी-नाइनसग म्हणू लागले. स्ट्रॉसला सोन्यामध्ये काही रस नव्हता. 
त्याने वेगळ्या मागागने पसैा कमवायचे ठरवले.   

   त्याने खाणमजूराांना आणण कॅशलफोननगयाला येणाऱ्या इतर लोकाांना  
आपला माल प्रवकायचे ठरवले. सवागचधक ग्राहक असलेल्या हठकाणी त्याने 
आपला व्यवसाय हलवला. चतरु खळेी, नाही का? स्ट्रॉसचे हे पाऊल 
त्याच्या अपेिेपेिा ककत्येक पटीांनी यशस्ट्वी ठरले.  

   पण नव्या हठकाणी व्यवसाय करण्यासाठी आता स्ट्रॉसला न्ययूॉकग  त े
सॅनफ्रान्न्सस्ट्को असा दीघग प्रवास करावा लाग ूलागला. 1853 साली जेव्हा 
प्रवमाने आणण रेल्वे नव्हती, अशा काळात असा प्रवास सहजसोपा नव्हता.  

 त्याकाळी बहुतके  
लोक 
अमेररकेच्या  
पवूग ककनाऱ्यावरून  
पन्िम ककनाऱ्यावर  
जहाजाने जात असत. जरा  
कल्पना करून पाहा! यासाठी जहाजाला  
दक्षिण अमेररकेचे टोक, केप हॉनगला वळसा 
घालनू प्रशाांत महासागरातनू पनु्हा उत्तर 
हदशते प्रवास करावा लागे. या प्रवासात 
जहाजाांना खवळलेल्या समदु्राला तोंड द्यावे 
लागे. त्यामळेु ककत्येक प्रवासी आजारी पडून 
ककां वा भकेुने मरत. स्ट्रॉस मात्र हा प्रवास 
करून सखुरूप सॅनफ्रान्न्सस्ट्कोला पोहोचला. 

  सदैुवाने, स्ट्रॉसची बहीण फॅनी आणण नतचा  
पती डने्व्हड स्ट्टनग नतथेच स्ट्थानयक झाल ेहोत.े  
त्याांनी स्ट्रॉसलाही नतथे स्ट्थानयक होण्यास मदत  
केली. स्ट्टनग आणण स्ट्रॉस हे दोघे शमळून एक दकुान चालव ूलागले. हे दकुान 
बांदरानन्जक होत.े दकुानात त ेदैनांहदन गरजेचा माल प्रवकू लागले. दकुानासाठी 
काही माल स्ट्रॉसचे भाऊ न्ययूॉकग वरून पाठवत. त्यात खाणमजुराांसाठीही कपड े
असत. स्ट्रॉसने आपल्या व्यवसायाचे नाव ठेवले, “लेव्ही स्ट्रॉस”.  

अटलाांहटक 
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    व्यवसायात  स्ट्रॉसचा चाांगलाच जम बसला. सोन्याच्या शोधात 
येणाऱ्या लोकाांनी सॅनफ्रान्न्सस्ट्को शहर फुलनू गेले होत.े काही 
वर्षांआधी याच शहरात हजारापेिाही कमी लोक राहात असत. पण 
सोन्याचा शोध लागल्यावर जहाजाांमागनू जहाजे भरून लोक नतथे 
येऊ लागले. त्याांतील अनेक लोकाांना सोन्याचा शोधक म्हणत. 
यशस्ट्वी शोधक सोन्याच्या लगडी ककां वा सोन्याच्या धुळीने भरलेल्या 
प्रपशव्या घेऊन सॅनफ्रान्न्सस्ट्कोला परतत.    

  सोने शमळाल्यावर बरेच लोक सॅनफ्रान्न्सस्ट्को शहरातच स्ट्थानयक 
होत. 1850 पयतं समुारे 25,000 लोक अशाप्रकारे या शहरात वसले. 
स्ट्रॉस येण्यापवूी हे लोक तांबतू ककां वा लाकडी खोपटात राहात. 
स्ट्रॉसच्या आगमनानांतर हेच लोक श्रीमांत होऊन मोठमोठ्या घराांमध्ये 
राहात असल्याचे हदस ूलागले.  

  पण ही सोन्याची स्ट्पधाग फार काळ राहहली नाही. स्ट्रॉसने व्यवसाय 
सरुू केला तोवर फार कमी सोने शमळू लागले होत.े तरीही लोक 
कॅशलफोननगयात येत होत.े ते स्ट्रॉसच्या दकुानातनू दैनांहदन गरजेच्या 
वस्ट्त ूखरेदी करत. स्ट्रॉसच ेग्राहक सॅनफ्रान्न्सस्ट्कोच्या बाहेरही होत.े 
अनेकदा तो जवळच्या पवगताांमधील खाणकाम चालणाऱ्या शहराांमध्ये 
माल घेऊन जात असे. तो तथेील छोर्टया दकुानाांना माल परुवत असे. 
तथेील व्यापाऱ्याांचा स्ट्रॉसवर फार प्रवश्वास होता. स्ट्रॉसकड ेयोग्य 
ककांमतीत उत्तम दजागचा माल शमळतो, हे त्याांना ठाऊक होत.े 

    स्ट्रॉसचा व्यवसाय हदवसेंहदवस वाढू लागला. त्याने आपला व्यवसाय 
अचधक मोठ्या आणण अचधक चाांगल्या हठकाणी हलवला. 1863 साली 
त्याने आपल्या व्यवसायाचे नाव बदलनू लेव्ही स्ट्रॉस अडँ कां पनी असे 
ठेवले. तीन वर्षांनी त्याने व्यवसाय पनु्हा नव्या हठकाणी नेला.  

  व्यवसायाचे नवे मखु्यालय पवूीच्या तलुनेत खूप 
आकर्षगक होत.े नव्या इमारतीत गॅसचे आकर्षगक हदवे 
होत.े नतथे माल वाहून नेण्यासाठी याांत्रत्रक शलफ्ट 
होती. त्याकाळी बऱ्याच कमी इमारतीांमध्ये शलफ्ट 
होत्या. स्ट्रॉसच्या व्यवसायाची भरभराट झाली.  
   पण लवकरच, त्याच्यापुढे एके मोठे आव्हान उभे 
ठाकले.    



  कॅशलफोननगया राज्य दीघग काळापासनू तथेील भकूां पाांसाठी प्रशसद्ध आहे.     

                सॅनफ्रान्न्सस्ट्को शहर तर भकूां पाच्या कें द्रानन्जक न्स्ट्थत आहे. नतथे सतत   

                                 लहान-मोठे भकूां प होत असतात. 1865 साली स्ट्रॉसने तथेे   

                                                भकूां पाचा पहहला अनभुव घेतला. त्यात त्याचे फारसे  

                                                                    नकुसान झाले नाही. 1868 साली आलेल्या  
                                                          भकूां पाने मात्र सांपणूग शहर हादरले.  

    एकामागोमाग दोन भकूां प झाले. दसुरा भकूां प मोठा होता. इमारती 
हल ूलागल्यामळेु लोक रस्ट्त्यावर पळाले. काही इमारती कोसळल्या. 
त्यात जवळपासचे लोक मारले गले.े असांख्य लोक मतृ्यमुखुी पडले. 
स्ट्रॉसच्या कुटुांबातील कुणाला इजा झाली नाही. पण वतृ्तपत्राांनसुार, 
स्ट्रॉसचे कायागलय असलेल्या इमारतीला मोठी भेग पडली.    

  स्ट्रॉसने कमगचाऱ्याांच्या मदतीने कायागलयातील सामान बाहेर 
काढले आणण इमारतीची डागडुजी करून घेतली. भकूां पामळेु त्याने 
व्यवसाय बांद पडू हदला नाही. लवकरच त्याने व्यवसाय पनु्हा सरुू 
केला.  

  स्ट्रॉसला तथेील समाजात महत्त्वाचे स्ट्थान होत.े तो अनेक 
दानशरू सांस्ट्थाांशी सांबांचधत होता. पवूग ककनाऱ्यावरील यरुोपीय आणण 
अमेररकन लोकाांना कॅशलफोननगयात स्ट्थानयक होण्यास त्याने मदत 
केली. साहन्जकच, त्याचे समाजातील महत्त्व आणखी वाढले.  

  1872 साली स्ट्रॉसला जकेब डने्व्हस याचे पत्र आले. डने्व्हस हा 
नेवाडा राज्यातील रीनो शहरात टेलररांगचा व्यवसाय करत असे. तो 
स्ट्रॉसच्या दकुानातून कापड खरेदी करत असे. स्ट्रॉस हा एक 
यशस्ट्वी तसेच प्रामाणणक व्यावसानयक आहे, असे डने्व्हडचे मत 
होत.े एका नवीन प्रकल्पावर काम करण्यासाठी त्याला स्ट्रॉसची 
मदत हवी होती.  



  रीनो शहराजवळ अनेक खाणी होत्या. डने्व्हस खाणमजुराांसाठी पँट 
शशवत असे. त्यासाठी तो काहीवेळा डक नावाचे सतुी कापड तर काही 
वेळा ननळे डनेनम नावाचे कापड वापरत अस.े एकदा एका स्त्रीने नतच्या 
पतीच्या पँट णखशाांजवळ फाटतात, अशी तक्रार केली. डने्व्हसने नतच्या 
पतीसाठी नवीन पँट शशवल्या. णखशाजवळचे कापड एकसांध राहावे, 
फाटू नये, म्हणून त्याने धातचु्या प्रपना वापरल्या. साध्या दोऱ्यापेिा 
या प्रपना खूप मजबतू होत्या.  

  डने्व्हसच्या यकु्तीमळेु मोठे काम झाले. ही पँट पाहहल्यावर इतर 
खाणमजुराांनीही तशाच पँटची मागणी केली. डने्व्हसने वर्षगभरात अशा 
दोनश ेपँट प्रवकल्या. या पँटची मागणी पाहून डने्व्हसला अशा पँट 
मोठ्या प्रमाणावर बनवायची इच्छा झाली. पण या पँटची कुणी 
नक्कल करू नये, म्हणून त्याला त्याचे पेटांट हवे होत.े एखादी नवी 
कल्पना इतर कुणी चोरू नये, यासाठी सरकार पेटांट हे कायदेशीर 
कागदपत्र देत.े पण पेटांटची नोंदणी करण्यासाठी खूप खचग येतो. तो 
परवडणारा नव्हता, म्हणून डने्व्हसने स्ट्रॉसची मदत माचगतली.  

  स्ट्रॉसने पेटांटसाठी लागणारी 68 डॉलसग रक्कम भरावी, व्यवसायात 
आपल्याला भागीदार करून घ्यावे आणण पँटच्या प्रवकक्रतून होणारा नफा 
वाटून घ्यावा असा प्रस्ट्ताव डने्व्हसने स्ट्रॉसपढेु ठेवला. पँटला प्रपना 
लावण्याची कल्पना स्ट्रॉसला खूप पसांत पडली होती. त्यामळेु त्याने 
डने्व्हसचा प्रस्ट्ताव मान्य केला. 

  पेटांट शमळवणे, हे काही सहजसोपे काम नव्हत.े त्यासाठी ती कल्पना इतर 
कुणी यापवूी वापरलेली नाही, हे सांशोधकाला अमेररकी सरकारसमोर शसद्ध 
करावे लागत.े सरुुवातीला सरकारने डवे्हीसची कल्पना धुडकावनू लावली. 
अमेररकन नागरी यदु्धादरम्यान, एका कां पनीने सनैनकाांचे कपड ेबनवण्यासाठी 
धातचु्या प्रपना वापरल्या होत्या. पण शवेटी, डने्व्हस आणण स्ट्रॉसने आपली 
कल्पना नवी आहे, हे सरकारच्या गळी उतरवलेच. 20 मे 1873 साली त्याांना 
पेटांट शमळाले.  

     काही आठवडयाांतच, लेव्ही स्ट्रॉस अडँ कां पनीने णखशाला धातचु्या प्रपना 
लावलेल्या पँटची पहहली जोडी प्रवकली. वर्षगभरानांतर, स्ट्रॉसने अशाच आणखी 
20,000 पँटची प्रवक्री केली.  



   लेव्ही स्ट्रॉस अडँ कां पनीने णखशाला धातुांच्या प्रपना लावलेल्या पँट बनवण्यासाठी 
नवे कारखाने सरुू केले. जकेब डने्व्हसने हे कारखाने साांभाळले. कारखान्यात कटर 
म्हणून ओळखला जाणारा कारागीर जाडजूड कापडाला लाांबलचक चाकूने कापत 
अस.े मग न्स्त्रया शशलाई यांत्राने कापडाचे हे तकुड ेजोडून पँट बनवत असत.     

  स्ट्रॉसच्या कारखान्यातील पँट आकर्षगक व हटकाऊ असत. या पँटसाठी वापरले 
जाणारे डनेनम कुठून येत होत?े डनेनम हा शब्द फ्रें च ड ेनीम्स या शब्दाांवरून रुढ 
झाला, असे म्हटले जात.े ड ेनीम्स म्हणजे नीम्सवरून. फ्रें च शहर नीम्स हे एके 
काळी हटकाऊ ननळ्या कापसासाठी प्रशसद्ध होत.े 

    पण स्ट्रॉसला डनेनम कापडासाठी फ्रान्सला जावे लागले नाही. न्य ू
हॅम्पशायर राज्यातील एक कारखाना अमेररकन नागरी यदु्धाच्या 
काळापासनू डनेनम कापड बनवत असे. या कारखान्याने स्ट्रॉसच्या 
ननळ्या जीन्स पँटसाठी डनेनम परुवले. त्याकाळी या पँटला कुणी ननळी 
जीन्स म्हणत नसत, अगदी स्ट्रॉससदु्धा!  

  पन्िमेकडील लोकाांनी स्ट्रॉसच्या कपडयाांची भरपरू खरेदी केली. 
कां पनीच्या जाहहरातीत कधीकधी गरुाख्याांनी डनेनमची पँट घातल्याचे 
दाखवत. कॅनडा आणण इतर काही देशाांमध्येही या डनेनम कपडयाांची 
प्रवक्री होऊ लागली. स्ट्रॉसच्या कां पनीचा पसारा वाढू लागला आणण नतचे 
नाव सवगतोमखुी झाले.   

  स्ट्रॉसने कां पनीच्या पँटवर एक प्रवशरे्ष व्यापारी मदु्रा (रेडमाकग ) लावली. 
त्यामळेु या पँट स्ट्रॉसच्या कां पनीच्या आहेत, हे ओळख ूयेऊ लागले. 
पँटच्या मागच्या णखशावर नाररांगी धाग्याांनी V आकारात दोन रेर्षा 
शशवण्यात आल्या. आजदेखील लेव्ही जीन्स हाच रेडमाकग  वापरत.े  

  1880 च्या काळात, स्ट्रॉसने पँटमागे चामडयाच ेलेबल लावले. त्यावर 
दोन घोड ेपँटला दोन बाजुांनी ओढत आहेत, असे हदसत.े जण ूलेबल 
म्हणत,े “ककतीही ताकद लावा, पँट फाटणार नाही.” पँट फाटली तर 
ग्राहकाांना नवीन पँट देण्याचे आश्वासन कां पनीने हदले. त्यामळेु काही 
लोक या पँटला दोन घोडयाांची पँट असेही म्हणत.        



    पँटच्या व्यवसायामळेु स्ट्रॉस सॅनफ्रान्न्सस्ट्कोतील एक श्रीमांत व्यक्ती बनला. 
तो शहरातील काही हॉटेल आणण इमारतीांचाही मालक बनला. त्याने लोकर 
उत्पादन करणारा एक कारखाना सरुू केला. या लोकरीचा थर हदल्याने 
त्याच्या कां पनीचे कपड ेऊबदार बनले.   

  स्ट्रॉसचे वय वाढत गेले तसे त्याने व्यवसायातील लि कमी केले. त्याचे 
पतुणे कां पनीचा दैनांहदन कारभार पाहू लागले. स्ट्रॉसने इतर कां पन्याांवर लि 
कें हद्रत केले. तो त्याांच्या सांचालक मांडळात सहभागी होऊन कां पन्याांसाठी 
दीघग काळाचे ननयोजन करू लागला. स्ट्रॉसने गरजू लोकाांची मदत करणाऱ्या 
सांस्ट्थाांसोबतही काम केले. त्याने तरुण प्रवद्यार्थयांना कॅशलफोननगया प्रवद्यापीठात 
शशकण्यासाठी आचथगक मदत केली.   

  1902 साली स्ट्रॉसची तब्येत त्रबघडली. 26 सप्टेंबर रोजी रात्री त्याचे 
झोपेतच ननधन झाले.  

    स्ट्रॉसच्या मतृ्यचूी खबर सॅनफ्रान्न्सस्ट्कोतील वतृ्तपत्राांमध्ये पहहल्या पानाांवर 
झळकली. शकेडो लोक त्याच्या अांत्यप्रवधीसाठी जमले. त्यात स्ट्रॉसच्या कां पनीशी 
व्यवहार करणाऱ्या श्रीमांत व्यापाऱ्याांसोबतच त्याच्या कारखान्याांतील गरीब 
मजूरदेखील होत.े शहरातील काही लोकाांनी या हदवशी आपले व्यवसाय बांद ठेवले.  

  स्ट्रॉसच्या मतृ्यनूांतर त्याच्या पतुण्याांनी त्याचा व्यवसाय पढेु सरुू ठेवला.  

  काही वर्षांनांतर, सॅनफ्रान्न्सस्ट्कोवर पनु्हा ननसगागची अवकृपा झाली. 1868 
सालच्या भकुां पापेिाही मोठा भकूां प नतथे झाला. भकूां पात गॅस वाहून नेणारे पाईप 
फुटल्यामळेु मोठ्या आगी लागल्या. ककत्येक हदवस या आगीांच्या ज्वाळा धुमसत 
होत्या. या आगीांमध्ये स्ट्रॉसच्या साऱ्या कायागलयीन इमारती भस्ट्मसात झाल्या. 
स्ट्रॉसच्या पतुण्याांनी तचे केले जे स्ट्रॉसने स्ट्वत: केले असत.े त्याांनी कां पनीचा 
डोलारा पनुि उभारायला सरुुवात केली.  



    लेव्ही स्ट्रॉस अडँ कां पनी पनु्हा जोमाने उभी राहहली. कां पनीने प्रशसद्ध ननळ्या 
डनेनम पँटमध्ये काही बदल केले. पँटच्या पढुच्या बाजुस असलेल्या बटणाांच्या 
जागी आता झीप (चैन) हदस ूलागली. कां पनीने एक नवा रेडमाकग  म्हणून मागच्या 
णखशावर एक छोटे लाल लबेल शशवले आणण त्यावर कां पनीचे नाव छापले.    

  डनेनम पँटला अनेक नावाांनी ओळखले जाऊ लागले. 1942 साली कां पनीने त्याला 
लेन्व्हज हे अचधकृत नाव हदले. नांतर, तरूण मलेु त्याला जीन्स म्हणू लागली. 
खाणमजूर वापरत त्या पँटच्या कापडावरून हे नाव रुढ झाले.  
   नाव काहीही असो, आपल्या कां पनीच्या पँट लोक दीघग काळ वापरत आहेत, हे 
पाहून स्ट्रॉसला नक्कीच आनांद झाला असता.    समाप्त 




